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1.3 — Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no 
estrangeiro, nos termos dos Decretos -Leis n.os 272/88, de 3 de Agosto 
e 282/89, de 23 de Agosto;

1.4 — Autorizar deslocações e transporte por avião, em serviço, e a 
título excepcional devidamente fundamentado, em território nacional, 
nos termos do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril e 
pagamento de abonos, antecipados ou não, nos termos da legislação 
em vigor.

1.5 — Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de Agosto;

2 — No âmbito da gestão orçamental e da realização de despesas:
2.1 — Autorizar deslocações e transporte por avião, em serviço, e a 

título excepcional devidamente fundamentado, em território nacional, 
nos termos do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril e 
pagamento de abonos, antecipados ou não, nos termos da legislação 
em vigor.

2.2 — Autorizar despesas com seguros não previstos no n.º 2 do 
artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, nos termos e sem 
prejuízo do disposto no mesmo preceito.

3 — A presente deliberação produz efeitos a partir de 28 de Junho de 
2011, ficando por este meio ratificados todos os actos que, no âmbito 
dos poderes agora subdelegados, tenham sido praticados pelo referido 
dirigente.

29/09/2011. — O Presidente do Conselho Directivo da ARSLVT, I. P., 
Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205278141 

 Deliberação (extracto) n.º 2059/2011
Considerando que o Licenciado Francisco Manuel Fernandes Gouveia 

foi designado para o desempenho do cargo de Presidente do Conselho 
Clínico do ACES da Península de Setúbal III— Arco Ribeirinho, nos 
termos da Deliberação n.º 2261/2009, 8 de Abril, publicada no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 147, de 31 de Julho.

Considerando que em 31/08/2011 este profissional requereu a cessação 
das suas funções, por motivos de ordem pessoal.

Considerando que a Senhora Directora Executiva do ACES em apreço 
nada tem a obstar.

Assim, o Conselho Directivo desta Administração Regional de Saúde, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, 
de 27 de Fevereiro, deliberou nos seguintes termos:

Aceitar o pedido de renúncia do Licenciado Francisco Manuel Fer-
nandes Gouveia do cargo de Presidente do Conselho Clínico do ACES 
da Península de Setúbal III — Arco do Ribeirinho, com efeitos a partir 
de 13/10/2011.

6-10-2011. — O Presidente do Conselho Directivo da ARSLVT, I. P., 
Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205278377 

 Despacho (extracto) n.º 14768/2011
Por despacho da Delegada de Saúde do ACES XIV — Seixal /Sesim-

bra, Dr.ª Margarida Rosa Rocha Moreno Cosme, datado de 19/09/2011 
e nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, no uso 
das competências que lhe são conferidas pelos n.os 5 e 7 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 02/04, foram delegadas no Delegado de 
Saúde Adjunto deste ACES XIV — Seixal/Sesimbra, Dr. José Ramon 
Ruano Vicente, as seguintes competências:

a) Fazer cumprir as normas que tenham por objecto a defesa da saúde 
pública, requerendo, quando necessário, o apoio das autoridades admi-
nistrativas e policiais, nomeadamente, no que se refere às medidas de 
prevenção e controlo das doenças transmissíveis, nos termos do Plano 
de Acção Nacional de Contingência para as Epidemias;

b) Levantar autos relativos às infracções e instruir os respectivos 
processos, solicitando, quando necessário, o concurso das autoridades 
administrativas e policiais, para o bom desempenho das suas funções;

c) Colaborar com as unidades de saúde do seu âmbito geodemo-
gráfico;

d) Colaborar com o(s) respectivo(s) município(s), em actividades 
conjuntas, definidas em legislação específica;

e) Desencadear, de acordo com a Constituição e a lei, o internamento 
ou a prestação compulsiva de cuidados de saúde a indivíduos em situação 
de prejudicarem a saúde pública;

f) Exercer, na respectiva área geodemográfica, os demais poderes que 
lhe sejam atribuídos por lei às Autoridades de Saúde.

O presente despacho produz efeitos a 19 de Setembro de 2011, ficando 
por este meio ratificados todos os actos que, no âmbito das competências 

delegadas no presente despacho, tenham sido praticados pelo referido 
Delegado de Saúde Adjunto.

6 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui 
Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205278003 

 Despacho (extracto) n.º 14769/2011
Por despacho da Delegada de Saúde do ACES XI — Cascais, Dr.ª Ana 

Paula Morais Magalhães, datado de 10/10/2011 e nos termos do dis-
posto no artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, no uso das competências que lhe 
são conferidas pelos n.os 5 e 7 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 
de 02/04, foram delegadas na Delegada de Saúde Adjunta deste 
ACES XI — Cascais, Dra. Paula Susana Conceição Vasques Gregório, 
as seguintes competências:

a) Fazer cumprir as normas que tenham por objecto a defesa da saúde 
pública, requerendo, quando necessário, o apoio das autoridades admi-
nistrativas e policiais, nomeadamente, no que se refere às medidas de 
prevenção e controlo das doenças transmissíveis, nos termos do Plano 
de Acção Nacional de Contingência para as Epidemias;

b) Levantar autos relativos às infracções e instruir os respectivos 
processos, solicitando, quando necessário, o concurso das autoridades 
administrativas e policiais, para o bom desempenho das suas funções;

c) Colaborar com as unidades de saúde do seu âmbito geodemográfico;
d) Colaborar com o(s) respectivo(s) município(s), em actividades 

conjuntas, definidas em legislação específica;
e) Vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos ser-

viços, estabelecimentos e locais de utilização pública e determinar as 
medidas correctivas necessárias à defesa da saúde pública;

f) Ordenar a interrupção ou suspensão de actividades ou serviços, 
bem como o encerramento dos estabelecimentos e locais de utilização 
pública onde tais actividades se desenvolvam em condições de grave 
risco para a saúde pública;

g) Desencadear, de acordo com a Constituição e a lei, o internamento 
ou a prestação compulsiva de cuidados de saúde a indivíduos em situação 
de prejudicarem a saúde pública;

h) Exercer, na respectiva área geodemográfica, os demais poderes 
que lhe sejam atribuídos por lei às Autoridades de Saúde.

i) Exercer, na respectiva área geodemográfica, os demais poderes que 
sejam atribuídos por lei às Autoridades de Saúde

O presente despacho produz efeitos a 1de Agosto de 2011, ficando 
por este meio ratificado todos os actos que, no âmbito das competências 
delegadas no presente despacho, tenham sido praticados pelo referido 
Delegado de Saúde Adjunto.

12 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui 
Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205277583 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 21545/2011
Por despacho de 08 -09 -2011, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Grunenthal, S. A., com sede 
social na Rua Alfredo da Silva, n.º 16, 16 — A e 16 — B, 2610 -016 
Alfragide, a comercializar por grosso, importar e exportar substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das instala-
ções sitas no Edifício Logista, Expansão da Área Industrial do Passil, 
Lote 1 — A, Palhavã, 2894 -002 Alcochete, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

16 -09 -2011. — A Directora de Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205280709 

 Aviso n.º 21546/2011
Por despacho de 08 -09 -2011, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a Santa Casa da Misericórdia de 
Vila de Rei, com sede no Bairro de Santo António, 6110 -217 Vila de 
Rei, a adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 




